
 

 

 

Algemene informatie 

Vee&Logistiek verschijnt maandelijks in het eerste weekend van de 

maand als magazine bestaande uit 24 pagina’s met een oplage van 

1.200 stuks. Jaarlijks verschijnen 12 nummers. Elk nummer heeft 

een ander thema. Bekijk de thema’s op: www.vee-

logistiek.nl/magazine   

 

Verschijningsdata 2022 

 

 

Advertentietarieven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr Verschijnt op Sluiting 

advertenties 

Nr Verschijnt op Sluiting 

advertenties 

1 02-01   18-12 7 02-07 14-06 

2 05-02 18-01 8 06-08 19-07 

3 05-03 15-02 9 03-09 16-08 

4 02-04 15-03 10 01-10 13-09 

5 07-05 19-04 11 05-11 18-10 

6 04-06 17-05 12       03-12 15-11 
 

Formaten (mm)  Prijzen excl. BTW (€) 

   B X   H   1 x 2 x 3 x 

1/1 210 X 297 * 788 749 709 

1/2 L 180 X 128  394 377 355 

1/2 S 95 X 260  394 377 355 

1/3 L 180 X 83  259 248 236 

1/3 S 57,5 X 260  259 248 236 

1/4 L 180 X 62  197 186 174 

1/4 S 87,5 X 128  197 186 174 

1/6 L 87,5 X 83  135 130 124 

1/6 S 57,5 X 128  135 130 124 

1/10  87,5 X 50  90 85 79 

1/12  57,5 X 40  56 54 51 

Koetjes&Kalfjes        

 80 X 32  34 33 31 

 50 X 32  28 27 28 

 
*met 3 mm afloop (zonder afloop in kader: 180 x 267) 
L=liggend zonder afloop S=staand zonder afloop 
Prijzen voor meer dan 3 plaatsingen op aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep 

Vee&Logistiek is het magazine 

van Vee&Logistiek Nederland. 

Vee&Logistiek is het enige 

vakblad gericht op de veehandel 

en het veetransport. 

Vee&Logistiek Nederland telt 

circa 1.000 leden.  

 

Leden van Vee&Logistiek 

Nederland krijgen Vee& 

Logistiek gratis toegezonden. 

Tevens worden honderden losse 

abonnementen verkocht aan 

onder andere veehouders, 

slachterijen, overheden en 

diverse sectorgerelateerde 

organisaties. 

 

Het merendeel van de 

veehouders (90%) doet zaken 

via een veehandelaar. De 

handelaar komt dagelijks op het 

boerenerf en draagt bij aan de 

beslissingen van de veehouders 

op het gebied van 

bedrijfsmanagement, maar ook 

bij (grote) aankopen.  

 

Adverteerder 

De adverteerder kan de lezers 

via het magazine Vee&Logistiek 

informeren over producten en 

diensten voor de veehandel, 

veehouderij, veetransport, vee-

export, verzamelcentra en 

veemarkten. 

 

 

 

http://www.vee-logistiek.nl/magazine
http://www.vee-logistiek.nl/magazine


 

Technische details 

Drukprocédé: vellenoffset 

Papiersoort: houtvrij mat 100 gr 

Bladspiegel: 210 x 297 mm staand 

Zetspiegel: 186 x 260 mm staand 

Binnenwerk: Full colour 

 

Extra 

Prijs voor bijsluiters, meehechters en advertorials op 

aanvraag.  

 

Overige informatie 

• In overleg zijn in beperkte mate afwijkende formaten 

mogelijk. 

• Voor familieberichten van leden van Vee&Logistiek 

Nederland, ‘Koetjes en Kalfjes’* en veemarkten, geldt 

een korting van 30%. 

• Vraag en aanbod van vee is gratis voor leden van 

Vee&Logistiek Nederland, mits het aantal tekens niet 

boven de 150 komt. 

 

* ‘Koetjes en Kalfjes’ is een rubriek voor kleine advertenties. 

 

Algemene Voorwaarden 

Aan de uitvoering van de advertentieopdracht zal de 

uiterste zorg worden besteed, maar de redactie aanvaardt 

geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuiste 

vermeldingen. 

Met plaatsingsverzoeken wordt rekening gehouden, 

garanties kan de redactie niet geven. 

 

De redactie behoudt zich het recht voor opgegeven 

advertenties zonder opgave van redenen al dan niet op te 

nemen. Bij het niet tijdig aanleveren van de kopij zal de 

redactie een eerder opgegeven advertentie herplaatsen.  

 

Betaling dient te geschieden overeenkomstig de 

aangegane verbintenis. 

  

 

 

 

 

 

 

Aanleveren  

Advertenties aanleveren per e-

mail als Certified PDF 

(desgewenst kunnen 

specificaties hiervoor worden 

gemaild) naar: 

p.vanderzanden@vee-logistiek.nl  

 

Als de advertentie niet 

drukklaar is en moet worden 

opgemaakt, dan gelieve de 

tekst in Word te verzenden 

(extra kosten worden in 

rekening gebracht). Logo’s en 

andere afbeeldingen in EPS, 

TIFF of PDF. De aanbevolen 

resolutie is 300 dpi, werkelijke 

grootte. 

 

Adres 

‘Van Bylandt Huis’ 

Vee&Logistiek Nederland 

T.a.v. redactie Vee&Logistiek 

Benoordenhoutseweg 46-5 

2596 BC Den Haag 

 

t: 070 - 219 30 00 

f: 070 - 219 30 01 

 

info@vee-logistiek.nl  

www.vee-logistiek.nl  

 

Sponsoren van 

Vee&Logistiek Nederland 

ontvangen kortingen op de 

advertenties die kunnen 

oplopen tot 50%. 

 

Meer informatie  

info@vee-logistiek.nl  

mailto:p.vanderzanden@vee-logistiek.nl
mailto:info@vee-logistiek.nl
http://www.vee-logistiek.nl/
mailto:info@vee-logistiek.nl


  

 

Advertorial  

 

Een advertorial biedt verschillende voordelen ten opzichte 

van een gewone advertentie. Een advertorial valt – 

afhankelijk van het onderwerp en het doel – meer op dan 

een gewone advertentie.  

Een advertorial lijkt op een nieuwsbericht of een 

redactioneel artikel en is daardoor ook geschikter om een 

grotere of complexere boodschap over te brengen dan een 

actiematige advertentie.  

 

Dankzij een andere en nieuwswaardige opmaak, springt de 

advertorial er beter uit in een groter advertentieblok. 

 

Advertorial tarieven  

 

 

*met 3 mm afloop (zonder afloop: 200 x 287) 
L=liggend zonder afloop 
S=staand zonder afloop 
Prijzen voor meer dan 3 plaatsingen op aanvraag. 
 
 

Advertentie in digitale nieuwsbrief 

 

Plaatsing van uw bericht/advertentie (met link naar uw 

website) in onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. Voor een 

korte tekst (max. 140 woorden, met link) zijn de kosten 

eenmalig € 45,-.  

Voor € 80,- plaatsen we het bericht twee achtereenvolgende 

weken in de digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief gaat naar 

circa 1.000 van onze leden/ontvangers. 

Formaten (mm)  Prijzen excl. BTW (€) 

 B X H  1 x 2 x 3 x 

1/1 210 X 297 * 1.100 1.045 990 

1/2 L 180 X 128  715 682 650 

1/2 S 95 X 260  715 682 650 

1/3 L 180 X 83  583 550 523 

1/3 S 57,5 X 260  583 550 523 

 

  

  

 

 

Aanleveren van 

advertorials 

Advertorials graag 

aanleveren per e-mail bij  

p.vanderzanden@vee-logistiek.nl  

 

De tekst kan in Word worden  

aangeleverd om te worden 

opgemaakt binnen de stijl 

van het magazine 

Vee&Logistiek.  

 

Logo’s en andere 

afbeeldingen in EPS, TIFF of 

PDF. De aanbevolen resolutie 

is 300 dpi, werkelijke 

grootte. 

 

 

 

mailto:p.vanderzanden@vee-logistiek.nl

